Circuito Descobertas


Altura igual ou superior a 1,20m sem limite de idade.



Mínimo de 7 participantes.



1h30min de actividade, com um máximo de 2 voltas ao circuito, sem interrupção.



O aniversariante não paga (10,00€/ criança 12,50€/adulto).



Disponibilizamos uma mesa de piquenique a descoberto, até 30 minutos após a
actividade terminar. No horário das 11:30 as mesas só estarão disponíveis meia hora
depois do início da festa.



Horários Fixos das Festas de Aniversário no Verão:

10:00-11:30

11:30-13:00

14:30-16:00

16:30-18:00

* Sempre que o atraso no início da actividade não seja responsabilidade do
Adventure Park, o tempo de duração das festas começa a ser contabilizado no
máximo 15 min após a hora marcada. Pelo que deverá informar os convidados que
deverão chegar 15/30min antes.

Reservas (reservas.paia@adventurepark.pt)


Preferencialmente de 3ª a 6ª feira, das 10h00 às 17h00, presencialmente nas nossas
instalações, via telefónica (210 162 372) ou email.





Dados Obrigatórios para a “Pré-Reserva”:
-

Nome e contacto telefónico do responsável da festa;

-

Nome e idade do aniversariante;

-

Estimativa do número de participantes e média de idades;

-

Dia e horário pretendidos;

“Reserva” – confirmação com o pagamento de 6 entradas (60€) até 48 horas após a

pré-reserva.
 Pagamento: nas nossas instalações em Numerário, Multibanco, ou por Transferência
Bancária para o IBAN: PT50 0038 0000 4040 6687 7717 4, enviando o comprovativo
por email ou trazendo-o até às nossas instalações.
 Relembramos que é obrigatório trazer calçado fechado, roupa confortável e quando
se justificar, um elástico para apanhar o cabelo.
NOTA: Em caso de chuva, o Parque continua em funcionamento normal,
enquanto as condições atmosféricas permitirem desenvolver a actividade em
segurança. Em caso de desistência, com 1 semana de antecedência, o sinal será
devolvido na totalidade. Caso a desmarcação seja feita após essa semana, o sinal
é transformado em Vouchers, que poderá usufruir no prazo de um ano.

